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Abstract: The aim o f  this study was to determine the response o f  actinomycetes to acidity in seven soil 
types. The abundance, colony development (CD), eco-physiological diversity (EP) and acidity resistance 
(RS) o f  actinomycetes, as well as soil resilience (RL) were determined.The experiment was performed 
under laboratory conditions, in four repetitions. The change o f  soil pH from 7.0 to 5.0 decreased the 
abundance o f  actinomycetes by 55%. The response o f  actinomycetes to soil acidity was similar in all 
types o f  soil. Soil pH ranging from 7.0 to 5.0 had no effect on CD values, but it altered the structure o f  
microbial communities. Soil with pH 5.0 contained higher numbers o f  fast-growing actinomycetes. The 
resistance o f  actinomycetes to soil acidity was the highest in sand and the lowest in sandy loam no. 6. RL 
reached the highest value in sand.

Słow a kluczowe: zakwaszenie gleby, promieniowce, współczynnik różnorodności, współczynnik roz
woju kolonii, oporność, powrót do równowagi

K eyw o rd s : soil acidification, actinomycetes, diversity factor, colony development coefficient, resistance, 
resilience

WSTĘP

Aktywność drobnoustrojów i enzymów glebowych zależy od właściwości fizycz
nych i chemicznych gleby, w tym od stanu zakwaszenia [Craine i in. 2010, Silva i in. 
2008, Yuan i in. 2007, Wyszkowska i in. 200la, 200lb, Zaborowska i in. 2006]. Z reguły 
zwiększa się ona wraz ze wzrostem pH [Craine i in. 2010], ale po przekroczeniu pewnego 
poziomu nie tylko zakwaszenie, ale także alkalizacja środowiska glebowego wpływa ne
gatywnie na rozwój mikroorganizmów [Silva i in. 2008, Yuan i in. 2007].

Według Kemmita i in. [2008] biomasa drobnoustrojów jest bardziej skorelowana z 
zawartością substancji organicznej niż z wartością pH. Z wieloletnich badań Ge i in.
[2010] wynika, że nawożenie naturalne stabilizuje pH, a nawożenie mineralne je destabili
zuje. Przekłada się to na hamowanie aktywności enzymów i obniżenie wielkości biomasy 
mikroorganizmów [Enwall i in. 2007, Saha i in. 2008].
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W badaniach Zaborowskiej i in. [2006] obniżenie pH z 7,1 do 5,5 spowodowało 4,0-krotne 
zmniejszenie liczebności bakterii oligotroficznych, 2,1-krotne -  bakterii immobilizujących azot 
i prawie całkowicie zahamowało rozwój bakterii z ro&zayiAzotobacter. Bakterie kopiotroficz- 
ne, amonifikacyjne i celulolityczne prawie nie reagowały na zmianę pH gleby, a w przypadku 
grzybów zaobserwowano aż 6,8-krotne zwiększenie ich liczebności. Podobne zależności, w 
namnażaniu: bakterii oligotroficznych, immobilizujących azot, bakterii z rodzaju Azotobacter i 
grzybów, wystąpiły w badaniach Wyszkowskiej i in. [200la]. Relacje te potwierdzili także 
Nugroho i in. [2007], jednoznacznie dowodząc, że w glebach kwaśnych panują mniej ko
rzystne warunki dla rozwoju większości drobnoustrojów niż w glebach obojętnych.

W literaturze można spotkać wiele opracowań dotyczących wpływu pH na liczebność 
drobnoustrojów, w tym także promieniowców, brak jest jednak doniesień o wpływie 
odczynu na ich strukturę, różnorodność i oporność. Te elementy stały się przedmiotem 
prezentowanych badań. Zatem, celem badań było określenie wpływu zmieniającego się 
pH na liczebność promieniowców, wskaźnik rozwoju kolonii (CD), ekofizjologiczny in
deks rozwoju (EP), wskaźnik oporności (RS) i indeks powrotu do równowagi (RL).

MATERIAŁ I METODY BADAŃ

Przedmiotem badań było 7 utworów glebowych, przesianych przez sito o 2 mm śred
nicy oczek. Charakterystykę gleb przedstawiono w tabeli 1.

Czynnikami zmiennymi były:
1) rodzaj utworu glebowego: piasek słabogliniasty (1), piasek gliniasty (2, 3), glina 

piaszczysta (4, 5, 6), pył gliniasty (7);
2) pHKQ gleby: 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0;
3) czas inkubacji gleby w tygodniach: 4, 16.
Gleby wykorzystane w badaniach w stanie naturalnym posiadały odczyn zbliżony do

obojętnego, a żądane pH przed 
założeniem doświadczenia 
uzyskiwano przez dodanie 
odpowiedniej ilości CaCO 
lub wodnego roztworu 1 
molowego HC1. Po ustabili
zowaniu się pH, odważano 
po 100 g s.m. gleby do 
szklanych zlewek o pojem
ności 150 cm3, doprowa
dzono wilgotność do 60% 
kapilarnej pojemności wod
nej. Tak przygotowane 
zlewki z glebą przykryto 
folią perforowaną i umiesz
czono w cieplarce (25°C). 
W każdym tygodniu prze
ważano zlewki z glebą i uzu- 

ps -  piasek słabogliniasty, pg -  piasek gliniasty, gp -  glina piaszczysta, pyg -  pełniano ewentualne ubytki
pył gliniasty, r  . , . , . J ,
ps -  sand, pg -  loanty sand, gp -  sandy loam. pyg -  sflt loam. WOdy. Doświadczenie zało-
Corg -  węgiel organiczny, Nc -  azot całkowity Żono W 4 powtórzeniach.
Corg -  organie carbon, Nc -  total nitrogen

TABELA 1. Wybrane właściwości gleb 
TABLE 1. Selected properties o f  soils

Utwór 
glebowy 
Soil type

: Zawartość frakcji o średnicy 
Content o f  fractions with 
a diameter [mm]

Zawartość
Content

PHkc,

2,0-0,05 0,05-0,002 < 0 ,0 0 2 Corg N c
[%] g kg'1 s.m  (d.m )

ps (1) 92,47 7,07 0,46 3,9 0,30 6,6

p g (2 ) 85,18 13,82 1,00 6,7 0,61 6,3

P g (3 ) 75,56 22,92 1,52 11,0 0,97 6,7

gP W 70,21 27,38 2,41 9,5 1,16 6,6

g p (5 ) 51,27 45,36 3,37 9,9 1,14 6,8

gP (6) 47,92 48,71 3,37 12,7 1,00 7,0

pyg (7) 34,96 60,21 14,83 9,9 1,38 7,0
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Po 4 i 16 tygodniach określono liczebność promieniowców na podłożu Kustera i Wil- 
liamsa z dodatkiem nystatyny i actidionu [Parkinson i in. 1971]. W pracy przedstawiono 
wyniki średnie dla dwóch terminów analiz. Liczbę jednostek tworzących kolonie (jtk) 
ustalano po 7 dniach metodą płytkową. Liczono kolonie z pięciu równoległych posie
wów. Dodatkowo, w kolejnych 5 powtórzeniach, na płytki Petriego z pożywką selek
tywną wysiano odpowiednie rozcieńczenia inkubowanych gleb i przez 10 kolejnych dni 
określano liczbę wyrosłych kolonii. Dane te posłużyły do obliczenia współczynnika roz
woju kolonii (CD) oraz współczynnika różnorodności promieniowców (EP) według modeli 
przedstawionych w pracy Piotrowskiej-Seget [2005] oraz indeksu oporności (RS) i po
wrotu do równowagi (Rl) według Orwina i Wardle [2004]. Obliczono także liczbę kolonii 
wyrastających w określonych przedziałach czasowych (Ks) według wzoru:

K = (Nx/N ) -100
K -  procent drobnoustrojów wyrosłych w określonych przedziałach czasowych,
N*5 -  liczba kolonii wyrosłych w odstępach dwudniowych liczona przez 10 dni,
NX-  łączna liczba kolonii wyrosłych w ciągu 10 dni.
Wyniki opracowano statystycznie, posługując się wielokrotnym testem rozstępu Dun- 

cana, stosując analizę wariancji dwuczynnikową. Obliczenia wykonano przy poziomie 
p  — 0,01. Obliczono także współczynniki korelacji prostej Pearsona pomiędzy zmiennymi 
oraz ED50. Analizę statystyczną wykonano pakietem Statistica [StatSoft, Inc. 2007].

WYNIKI I DYSKUSJA

Liczebność promieniowców zmniejszała się wraz ze wzrostem zakwaszenia poszcze
gólnych utworów glebowych (tab. 2). Wystąpiła istotna dodatnia korelacja między war
tością pH a liczebnością tych mikroorganizmów. Zmniejszenie pH o jedną jednostkę w 
zakresie od pH 7,0 do 6,0 powodowało, niezależnie od rodzaju utworu glebowego, obni
żenie liczebności promieniowców o 30%, a o dwie jednostki (z pH 7,0 do 5,0) aż o 55%. 
Reakcja na zakwaszenie promieniowców, żyjących w poszczególnych utworach glebo-

TABELA 2. Wpływ pH gleby na liczebność promieniowców, jtk 109 kg'1 s.m  gleby 
TABLE 2. Effect o f  soil pH on the numbers o f  actinomycetes, cfu 109 kg'1 d.m. soil

PHkc,
gleby
PH.cc, 
of soil

Piasek
słabogliniasty
Sand
(1)

Piasek 
gliniasty 
Loamy 
sand (2)

Piasek 
gliniasty 
Loamy sand
(3)

Glina
piaszczysta 
Sandy loam
(4)

Glina
piaszczysta 
Sandy loam
(5)

GKna
piaszczysta 
Sandy bam 
(6)

Pył
gliniasty 
Silt loam 
(7)

7,0 3,07 4,89 4,59 3,69 3,45 5,45 3,02

6,5 2,82 4,60 2,40 3,59 3,98 3,55 2,35

6,0 2,28 4,95 1,98 3,46 2,40 3,10 1,62

5,5 1,98 3,54 1,64 2,02 1,63 2,80 1,65

5,0 1,49 3,41 0,72 1,58 1,66 2,27 1,40

r 0,99* 0,85* 0,93* 0,92* 0,89* 0,92* 0,93*

LSD0,,* *
a -  0,43; b -  0,36; ab -  0,96

* współczynniki korelacji (r) istotne -  significant correlation coefficients (r), 
** NIR dla: a -  utworu glebowego, b -  pH gleby, ab -  interakcji a i b, 
**LSD for: a -  soil type, b -  soil pH, ab -  interactions a and b.
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TABELA 3. pH gleby powodujące 50% zmniejszenie liczby promieniowców (EDS0) 
TABLE 3. Soil pH, causing 50% reduction in the number o f  actinomycetes (ED50)

Piasek i Piasek Piasek Glina Glina Glina Pył gliniasty
słabo gliniasty | gliniasty gliniasty piaszczysta piaszczysta piaszczysta Silt loam
Sand i Loamy sand Loamv sand Sandy bam Sandy loam Sandy loam
0) 1(2) 1(3) (4) (5) (6) (7)
5,05 4,56 6,29 5,25 5.38 5,50 5,41

wych, nie była jednakowa. Obniżenie pH piasku gliniastego nr 3 z 7,0 do 6,29 spowodo
wało 50% zmniejszenie liczby tych organizmów (tab. 3). Taką samą reakcję w piasku 
gliniastym nr 2 można wywołać przez zakwaszenie do poziomu 4,56, natomiast w pozo
stałych glebach do pH 5,05-5,50.

Najwyższą oporność na zmieniający się odczyn wykazywały promieniowce piasku 
słabogliniastego (tab. 4), a najniższą -  gliny piaszczystej nr 6. Wskaźnik RS wahał się w 
glebie pierwszej od 0,948 do 0,215, a w drugiej od 0,296 do 0,011. W piasku słaboglinia- 
stym następowało szybkie odradzanie się promieniowców, o czym świadczą wysokie 
współczynniki RL (tab. 5), natomiast stan destrukcyjnego działania zakwaszenia na pro
mieniowce pogłębiał się w piaskach gliniastych i pyle gliniastym. Dowodzą tego ujemne 
wartości indeksów RL. W utworach zaliczanych do glin po 16 tygodniach trwania badań

TABELA 4. Wskaźnik oporności promieniowców (RS) na zakwaszenie gleby 
TABLE 4. Resistance index (RS) ratio o f  actinomycetes to soil acidification

PH.cc,
gleby

PHkc, 
o f  soil

1 Piasek 
słabogliniasty 
Sand 

|0 )

Piasek 
gliniasty 
Loamy 
sand (2)

Piasek 
gliniasty 
Loamy sand
(3)

Glina
piaszczysta 
Sandy loam
(4)

Glina
piaszczysta 
Sandy bam
(5)

Glina
piaszczysta 
Sandy loam 
(6)

Pył
gliniasty 
Silt loam
(7)

6,5 0,948 0,277 0,373 0,678 0,353 0,296 0,337

6,0 10,543 0,273 0,079 0,538 0,046 0,029 0,220

5,5 0,368 0,220 0,052 0,404 0,032 0,015 0,067

5,0 0,215 0,099 0,007 0,218 0,016 0,011 0,018

r 10,969* 0,913* 0,874* 0,997* 0,820* 0,807* 0,983*

* współczynniki korelacji (r) istotne -  significant correlation coefficients (r).

TABELA 5. Wskaźnik powrotu promieniowców do stanu równowagi w  glebach zakwaszonych 
TABLE 5. Resilence index (RL) o f  actinomycetes in soil acidification

PHkc,
gleby

PHkci 
ot soil

Piasek
słabogliniasty
Sand
O)

Piasek 
gliniasty 
Loamy 
sand (2)

Piasek 
gliniasty 
Loamy sand
(3)

Glina
piaszczysta 
Sandy loam
(4)

Glina
piaszczysta 
Sandy bam
(5)

Glina
piaszczysta 
Sandy loam 
(6)

Pył
gliniasty 
Silt loam
(7)

6,5 0,294 -0,095 -0,693 -0,200 -0,566 -0 ,037 0,549

6,0 0,773 0,019 -0,601 -0,584 0,362 0,136 -0,264

5,5 0,816 -0,659 -0,627 0,401 0,027 0,219 -0,223

5,0 0,570 -0,482 -0,643 0,204 0,140 0,264 -0,099

r -0,472 0,744* -0,413 -0,648* -0,581 -0,959* 0,649*

* współczynniki korelacji (r) istotne -  significant correlation coefficients (r).



Liczebność grzybów w glebie zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi 437

można było zauważyć tendencję powrotu do równowagi. Współczynniki RL były jeszcze 
bardzo niskie, ale w zdecydowanej większości dodatnie.

Zakwaszenie wywarło stosunkowo niewielki wpływ na wielkość wskaźnika rozwoju 
kolonii promieniowców (tab. 6). Obniżenie pH piasku słabogliniastego prawie nie zmie
niało wielkości wskaźnika CD. Współczynnik ten dla promieniowców izolowanych z 
zakwaszonego piasku gliniastego (gleba nr 2 i 3) oraz gliny piaszczystej (gleba nr 4-6) 
zmniejszał się zaledwie w zakresie od 4 do 7%, natomiast zwiększał się (o 20%) dla 
promieniowców izolowanych z pyłu gliniastego o pH 5,5 i pH 5,0.

TABELA 6. Wpływ pH gleby na wartość współczynnika rozwoju kolonii (CD) promieniowców 
TABLE 6. The value o f  actinomycetes development colonies coefficient (CD) dependent on soil pH

PH ,cl
gleby

p Hkci 
o f  soil

Piasek 
słabogliniasty 
Sand (1)

Piasek 
gliniasty 
Loamy 
sand (2)

Piasek 
gliniasty 
Loamy sand
(3)

Glina
piaszczysta 
Sandy loam
(4)

Glina
piaszczysta 
Sandy loam
(5)

Glina
piaszczysta 
Sandy loam 
(6)

Pył
gliniasty 
SDt loam
(7)

7,0 30,33 26,74 31,29 28,28 32,10 29,88 27,56

6,5 30,88 30,27 31,39 30,06 36,39 25,28 26,31

6,0 30,11 27,24 28,38 26,58 35,59 24,74 27,36

5,5 31,14 26,53 27,94 25,20 34,40 24,33 33,06

5,0 31,74 27,45 27,30 25,06 35,74 24,13 33,07

r -0,75* 0,24 0,93* 0,84* -0,49 0,82* -0,85*

l s d m1*
a -  0,81; b -  0,68; ab -  1,81

♦objaśnienia podano pod tabelą 2 -  explanations are given in Table 2.

Zakwaszenie gleb wpłynęło na strukturę promieniowców (tab. 7). Do 4 dni od mo
mentu wysiewu gleb na pożywkę selektywną istotnie więcej wyrastało kolonii z gleb o pH 
5,0 niż 7,0. W przypadku piasku słabogliniastego stan taki utrzymywał się aż do 8. dnia. 
Z gleby tej o pH 7,0 po dwóch dniach wyrosło 10% kolonii, a o pH 5,0 -  40%, po 4 
dniach odpowiednio 50 i 78%, a po 6 dniach -  77 i 86%. Mniejsze znaczenie dla szybko
ści kiełkowania promieniowców miało zakwaszenie piasku gliniastego i gliny piaszczy
stej. Różnice między glebami o różnym pH zacierały się już po 4 dniach.

Zakwaszenie gleby istotnie zmniejszało różnorodność promieniowców w testowa
nych glebach (tab. 8). Obniżenie pH w pięciu utworach glebowych istotnie zmniejszyło 
wartość ekologicznego wskaźnika różnorodności (EP). Największe zmiany wystąpiły w 
piasku słabogliniastym.

Wykonane badania potwierdzają dane literaturowe [Craine i in. 2010, Silva i in. 2008, 
Yuan i in. 2007, Wyszkowska i in. 2001a, 2001b] o niekorzystnym wpływie odczynu 
kwaśnego na mikrobiologiczne właściwości gleby. Dostarczają także nowych informacji, 
dotyczących reakcji promieniowców na zakwaszenie. Szczególnie interesujące są wyniki 
dowodzące, że promieniowce żyjące w piasku słabogliniastym są bardziej odporne na 
stres wywoływany zakwaszeniem niż promieniowce gleb cięższych. Jednak w piasku 
słabogliniastym drastyczniej zmniejszyła się ich różnorodność niż w pozostałych utwo
rach glebowych. Może to wywierać niekorzystny wpływ na transformację substancji 
organicznej [Craine i in. 2010].
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TABELA 7. Wpływ pH gleby na proporcję kolonii promieniowców (%) wyrastających w  w określonych 
przedziałach czasowych (Ks)
TABLE 7. Effect o f  pH on the proportion o f actinomycetes (%) growing in specified intervals (Ks)

Utwór glebowy 
Soil type

p Hkc, g*eby
pHKC1 o f  soil

Dni hodowli 
Days o f  culture

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10

Piasek słabo gliniasty 7,0 9,91 40,35 27,21 17,81 4,72
Sand (1) 5,0 40,05 38,34 8,08 9,72 3,81

Piasek gliniasty 7,0 29,85 39,51 13,68 7,49 9,47
Loamy sand (2)

5 ,° 35,05 30,74 16,53 9,96 7,71

Piasek gliniasty 7,0 23,35 30,50 119,96 15,60 10,59
Loamy sand (3) 5.0 28,58 31,22 8,05 23,42 8,73

Glina piaszczysta 7,0 18,13 44,91 14,74 11,78 10,44
Sandy loam (4) 5,0 33,20 33,62 12,67 10,97 9,54

Glina piaszczysta 
Sandy loam (5)

7,0 32,19 26,13 14,75 15,35 11,58

5,0 44,11 19,04 11,88 9,99 14,98

Glina piaszczysta 7,0 27,17 36,97 110,00 12,58 13,28
Sandy loam (6) 5,0 24,02 32,67 12,79 12,23 18,28

Pył gliniasty 7,0 31,19 22,87 21,28 16,01 8,64
Silt bam  (7) 5,0 42,73 18,29 | 8,61 12,54 17,84

TABELA 8. Wpływ pH gleby na wartość współczynnika różnorodności (EP) promieniowców 
TABLE 8. Effect o f  pH on the diversity factor (EP) actinomycetes

P^cci
gleby

PHkc, 
o f  soil

Piasek
słabogliniasty
Sand
0 )

Piasek 
gliniasty 
Loamy sand 
(2)

Piasek 
gliniasty 
Loamy sand
(3)

Glina
piaszczysta 
Sandy loam
(4)

Glina
piaszczysta 
Sandy bam
(5)

Glina
piaszczysta 
Sandy loam 
(6)

Pył
gliniasty 
Silt loam 
(7)

7,0 0,80 0,82 0,92 0,86 0,96 0,90 0,94

6,5 0,89 0,86 0,92 0,87 0,93 0,92 0,96

6,0 0,89 0,85 0,92 0,89 0,94 0,89 0,94

5,5 0,75 0,85 0,83 0,86 0,91 0,87 0,90

5,0 0,68 0,85 0,84 0,85 0,89 0,87 0,88

r 0,66* -0,53 0,86* 0,37 0,93* 0,83* 0,86*

NIRo,,*
LSD0„ *

a -  0,01; b - 0,01; a b - 0 ,0 2

* objaśnienia podano pod tabelą 2 -  explanations are given in Table 2.
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WNIOSKI

1. Zmiana pH gleb z 7,0 do 5,0 przyczynia się do zmniejszenia liczebności promieniow
ców nawet o 55%. Zmniejsza ich różnorodność przy jednoczesnym przesunięciu 
struktury z form stabilnych, wolno rosnących na formy mniej stabilne, szybciej 
wyrastające.

2. Odradzanie się promieniowców po zakwaszeniu następuje najszybciej w glebach o 
największej zawartości frakcji piasku, przy jednoczesnym zmniejszeniu ich różno
rodności.

3. Oporność promieniowców na zakwaszenie była największa w piasku słaboglinia- 
stym, a najmniejsza w glinie piaszczystej nr 6.
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